
Så håller vi tillsammans vår utemiljö välskött  
här i BRF Flygledaren 
 
De flesta som bor i BRF Flygledaren eller besöker vårt område tycker att här är väldigt 
trevligt, och det är ingen slump. Vår utemiljö med planteringar, buskar, träd, stensättningar 
och gräsytor har stor betydelse för hur området upplevs av såväl boende som besökare och 
blivande lägenhetsköpare. Men det krävs också en hel del arbete, inte minst sommartid, för 
att hålla utemiljön snygg och välskött så att inte ogräs, ohyra, skräp och torka kan ta över.  
 
För att hålla våra boendekostnader nere, utförs all grönyteskötsel förutom gräsklippning av 
BRF-medlemmarna själva. Några av medlemmarna som är lite extra trädgårdsintresserade 
har bildat en grupp – Trädgårdsgruppen – som bistår styrelsen med planering av arbetet och 
inköp av växter och trädgårdsredskap.  
 
Men – din egen arbetsinsats är lika viktig som någon annans för att hålla området snyggt och 
välskött. Därför är det bra om du som BRF-medlem är med och jobbar på åtminstone någon 
av de arbetsdagar som Trädgårdsgruppen planerar och genomför under sommarhalvåret. 
Det är dessutom ett väldigt trevligt sätt att lära känna sina grannar om man är nyinflyttad. 
 
Och – skulle det vara så oturligt att du har förhinder varje arbetsdag, är det ändå fritt fram 
att själv gå ut och rensa lite ogräs eller sopa bort gräsklipp från gångarna runt ditt hus efter 
behov. 
 
Väl mött i det gröna! 
Trädgårdsgruppen i augusti 2017. 
 
 
 
 
  



ARBETSINSTRUKTION 
 
Skötsel av grönytor och hårdgjorda ytor inom Brf Flygledaren pågår under växtsäsongen 1 
april – 31 oktober. Säsongens första trädgårdsdag planeras i början av april, därefter löpande 
under säsongen. Se anslagstavlor/hemsida för information. 
 
1 gg/vecka: 

 Klippa gräset (fn på entreprenad) 
 
Varannan vecka: 

 Trimma gräskanter (fn på entreprenad) 

 Sopa upp gräsklipp mm längs kantstenar på gångarna 
 
1 gg/månad: 

 Rensa ogräs i planteringar 

 Rensa ogräs mellan betongplattor framför entréer till lägenheter, förråd och soprum 

 Rensa ogräs runt hussocklar, runt dagvattenbrunnar och i stenpartier  

 Sopa upp gräsklipp mm längs kantstenar på parkeringarna 
 
Trädgårdsdag vår: 

 Alla buskar, träd och planteringar i området – kantgräv, rensa bort ogräs, fyll på med 
ny jord och ta bort döda och skadade grenar. Ge extra näring 

 Komposten – vänd om och lufta, ta bort ev stora bitar 

 Kullersten och övriga stenpartier – ta bort ogräs 

 Gallerbrunnar och asfalterade ytor – ta bort ogräs 

 Soprummen – städa 

 Allmänningen mot Lysevägen och ÅVC – plocka upp skräp 

 Sandlådan – kratta och fyll ev på med ny sand 

 ÅVC – kärra till återvinningen vid dagens slut, sortera väl! 

 Utemöbler – ställ ut 
 
Trädgårdsdag höst: 

 Alla buskar, träd och planteringar i området – kantgräv, rensa bort ogräs, fyll på med 
ny jord och ta bort döda och skadade grenar.  

 Komposten – vändas om och lufta, ta bort ev stora bitar 

 Kullersten och övriga stenpartier – ta bort ogräs 

 Gallerbrunnar och asfalterade ytor – ta bort ogräs 

 Soprummen – städa 

 Allmänningen mot Lysevägen och ÅVC – plocka upp skräp 

 Sandlådan – kratta och fyll ev på med ny sand 

 ÅVC – kärra till återvinningen vid dagens slut, sortera väl! 

 Buskar och träd – beskär 

 Nya växter och lökar – plantera 

 Träden – kontrollera stöttor 

 Utemöbler – rengör och ställ in 
 


